VOGELWERKGROEP
OOST-BRABANT
Natuurpunt, Vereniging voor Natuur en Landschap in Vlaanderen
11-Daagse Vogelreis naar Zuid-Zweden - Falsterbo
Donderdag 9 t.e.m. Zondag 19 september 2010
In het najaar 2010 gaan we met de VWG naar het zuiden van Zweden voor de vogeltrek.
Ter hoogte van Falsterbo steken jaarlijks miljoenen Scandinavische broedvogels (roofvogels, steltlopers,
zangvogels) de Oostzee over om via Denemarken verder naar het zuiden te trekken om te overwinteren in WestEuropa, Zuid-Europa of Afrika.
Duizenden zangvogels zoals kwikstaarten, boomleeuweriken, mezen, vinken en kepen steken vanaf ’s morgens
vroeg de zee over. Ook zeer vroeg zijn de tientallen Sperwers dagelijks van de partij, later op de dag aangevuld
met Smelleken, Boomvalk, Buizerd, Visarend, Bruine Kiekendief en Rode Wouw.
Op dagen met weinig of geen trek, maken we uitstappen naar het binnenland met zijn talrijke visrijke meertjes met
o.a. Zeearend, Visarend en Boomvalk. Een dagtocht naar Fjalraven, waar de meest zuidelijke Steenarenden van
Zweden broeden, enz… staat ook op het programma.
De combinatie vliegreis Brussel-Kopenhagen-Brussel en dure huurwagens in Denemarken valt buiten ons budget.
Er werd geopteerd om te vertrekken vanuit België met 2 minibusjes. Omdat de afstand 1000 km is tussen België en
Falsterbo, doen we de verplaatsing in 2 dagen met tussenstop en overnachting zowel op de heen- als op de
terugreis.
We rijden met 2 minibusjes vanuit België. We voorzien een tussenstop op de Lüneburger Heide (in de buurt van
Hamburg) en overnachten in Noord-Duitsland.
Dan nemen we de boot en via Denemarken en de brug/tunnelverbinding bereiken we in de namiddag van dag 2 het
uiterste zuidpuntje van Zweden, namelijk Falsterbo.
We verblijven 7 nachten in een voormalig loodsgebouw langs het kanaal dat de Falsterbo-omgeving afsnijdt van
het Zweedse vasteland. We huren het ganse gebouw af voor de groep en we zorgen zelf voor ons eten. We
verwachten wel dat iedere deelnemer volgens afspraak/beurtrol zijn deel van het werk doet, zoals voorbereiden
avondeten, koken, afwassen en opruimen zoals we al op een eerdere reis naar Gibraltar deden.
Na 7 dagen Zweden, maken we de oversteek (Trelleborg-Sassnitz) naar het eiland Rügen in het noordoosten van
Duitsland, waar we de eerste Kraanvogels kunnen verwachten op de slaapplaats. We overnachten ter plaatse en in
de loop van de morgen verplaatsen we ons terug naar België.
Prijs en inschrijving: omwille van de reservatie van het verblijf in Zweden, graag zo snel mogelijk inschrijven door
betaling van een voorschot van 400€. De richtprijs voor deze reis is 900 €, maar de exacte prijs is op dit ogenblik
nog niet gekend!
Aantal deelnemers: maximum 16.
Vervoer: 2 minibusjes, waarvan 1 met aanhangwagen (vervoer eten en drank).
Gevraagd: 4 chauffeurs voor het maken van de verplaatsing heen- en terugreis (ongeveer 1000 km per traject).
Deze chauffeurs krijgen een korting van 50 € op de totale reissom.
Inschrijving gebeurt door storting van het voorschot ten bedrage van 400 € op rekening 330-0116265-16 van
Vogelwerkgroep Oost-Brabant, Waaibergstraat 26/5, 3300 Tienen. Stuur eveneens een mailtje naar Marcel
Jonckers (marcel.jonckers@scarlet.be) en Jan Wellekens (sabine.ongenae@telenet.be) om uw inschrijving aan te
kondigen.
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